
  

  זו התשובה המעמדית לפיטורים ההמוניים בתאגידים הגדולים 
       

 חיםיבקרב בעלי ההון בישראל: מרוו פנה חדשהוא    
בתאגיד המופרט  האחרונלומפטרים. כך קרה (הרבה!) 

על שני מפעליו במפרץ חיפה  "כימיקלים לישראל"
שבירוחם, כך  "אמיליה"קרה בכמעט ובמישור רותם, כך 

עובדים אלף  45-טבע המעסיק כתאגיד הבינלאומי ב
  בקריית גת.שיסוניק" וברחבי העולם וב"ו

עסקו הועובדי קבלן ש 350 הטריפשבע -עיריית באר    
מפעל בפוטרו  םעובדי 60 ;הדרומית בניקיון העיר

במפעל  םמאוימים בפיטורי 70בשדרות ועוד  "סינגרג'י"
תאגידים אלה אינו אחד מלא בוקים. אף המחזור של הבק

שבע לא מתרצת את הפיטורים -. עיריית בארמפסיד
 " (קרי: להוזיל את המחיר"אלא ברצונה  –בגירעונות 

  פחות עובדים, שיעבדו יותר, תמורת שכר נמוך יותר).
ם נעשו מרביתהמכנה המשותף של הפיטורים, ש    

החתירה א ובבעלות אמריקאית או זרה, ה םבמפעלי
להעמיק את ניצול העובדים. במילים אחרות: מה שטוב 

  שבע, טוב למעסיקים הפרטיים.-להנהלת עיריית באר
  

בחיפה  :טרם הסתיימה אמנםהמערכה נגד הפיטורים     
כולל הלהערכה  העובדים מאבק ראוימנהלים כימיקלים 

ובמפעל הקוסמטיקה "אמיליה"  ,התבצרות במפעלים
אבל כבר ניתן להסיק  .קיבוצי הושגו הבנות לקראת הסכם

  מסקנות:שלוש 
  

, "חיפה כימיקלים"המפעלים הגדולים (כגון  הראשונה:
) קיבלו הטבות מפליגות מאוצר "ויסונסיק"או  "טבע"

המדינה (מהכיס של כולנו) כדי לקיים את פעילותם 
למשל, דיווח על רווחים של  "טבע"ולהרוויח בגדול. תאגיד 

מס השיעור  ,מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה 2.8
בתחילת המס שמשלם פועל יצור שיעור נמוך ממוטל עליו ה

  . תקוה-בפתחבמפעליה דרכו 
  

לטובת בעל ההון  1985-בהופרט  "חיפה כימיקלים"    
אריה גנגר, שהיה אז מקורב  יהאמריקאי ממוצא ישראל

גנגר  ,לאריאל שרון ואף מממנו. כדרכן של הפרטותמאוד 
שילם מחיר נמוך משמעותי מערכו האמיתי של התאגיד. 

 1994-המפעל השני של החברה הוקם במישור רותם ב
מענקים של ואוד מצד המדינה סובסידיות נדיבות מ בעזרת

אז דמרכז ההשקעות, על אף התנגדות מבקרת המדינה 
תחשיבים כלכליים שביצע משרדה  .השופטת מרים בן פורת

מיליון  40הפסד של למדינה ו הסבההטבות הללו כי העלו 
   .דולר

לים מפגינים (צילום: כוח לעובדים)קעובדי חיפה כימי  
 

במדינה קפיטליסטית כמו ישראל קל למדי לפטר.  השנייה:
אפשר לפטר עובדת בהיריון באישור משרד העבודה ואפשר 

ללא כל התערבות ממשלתית. בגל הפיטורים  –לפטר מאות 
קולו של שר האוצר "החברתי" משה כלל האחרון לא נשמע 

כחלון. משרדי הממשלה המזדרזים לתת מענקים  וסובסידיות 
ים ולו מחאה קלה כאשר מדובר בפיטורי צייצלא מ ,להון

טוב. את שר הכל את הם הרעיפו עלימפעלים מעובדים 
  העבודה חיים כץ, לשעבר סגן יו"ר ההסתדרות, הזכרנו? 

להישען על מאבק העובדים ועל אשר לכן אין מנוס מ    
הסולידריות המעמדית. במקרים של השבועות האחרונים, 

פתוח או למנוע פיטורים יש  סיכויים לשמור על מקום עבודהל
יחס ישיר למידת ההתארגנות של העובדים. במילים אחרות: 

, למשל, לא "אמיליה"קשה יותר לפטר עובדים מאורגנים. 
מאורגן -הלא "ויסוניק"נסגר ועובדיו לא פוטרו בגלל מאבקם; 

  .עומד להעביר את הייצור לסין וכל עובדיו יפוטרו
 

ה הבעלות נם מפעלים אינהערובה היחידה לקיו השלישית:
 ,שיתופית-הפרטית או המופרטת, אלא הבעלות הציבורית

קרי: הלאמת המפעלים והעברת הניהול לידי עובדיהם. זו 
התנגדות עיקשת  יחד עם –צריכה להיות הדרישה המעמדית 

  לפיטורים. על ההסתדרות לצעוד בדרך זו.

 2017 באוגוסט 9, 30 גיליון   



 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
  

  הסבר פניך לפליט
מהיום לא תתקיים פעילות  !אל ציבור המסתננים שלום"

על המבקשים  .הארכת אשרות למסתננים בלשכת באר שבע
  להאריך את אשרתם, לפנות למתקן בבני ברק".

  )משרד רשות האוכלוסין בבאר שבעהודעה בפתח (
  

  הכל פוליטי
"עוד פועל נפל היום ונפצע בינוני. קודם רהט, כעת הוד 
השרון. לא מפורסמים. לא נפגעי טרור, לא פוליטיים (או כן 

  פוליטיים: מה טיב מדינה המפקירה את בניה?)."
  )23.7טוויטר, בלצברגר ז-(פרופ' פניה עוז

  

  האם חוטובלי קוראת עיתונים?
"סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי ביקרה בבית משפחת סלומון 
בהתנחלות חלמיש, וטענה כי 'טעות לקשר בין הטבח הנורא 
שנבע מהסתה פראית לבין אמצעי האבטחה בהר הבית'. 
לדבריה, 'טבח בני משפחת סלומון הוא תוצאה ישירה של 

  '".סטיניתהסתה ברשות הפל
  )23.7(ידיעה ב"וואלה", 

  

  של שלי יחימוביץ' קצרצרה-קצרההקדנציה ה
"ח"כ שלי יחמוביץ' הודיעה היום על התפטרותה מוועידת 
ההסתדרות, וזאת על אף שתביעתה נגד סיעת עוגנים 

במכתב ששלחה  וההסתדרות בחשד לזיופים עדיין לא הוסרה.
לחנוך ליבנה, יו"ר ועד הבנק הבינלאומי ויו"ר סיעת הבית 

ה מאז תחילת הבחירות, החברתי שיחימוביץ' עומדת בראש
הודיעה היום יחימוביץ' כי היא מתפטרת מוועידת 

  .ההסתדרות"
  )26.7("וואלה", 

  

  

  מכתבים  

    למערכת  
 

  בנט: מאמירה למעשה
בהתייחסו לחברי אמר במליאה שר החינוך, נפתלי בנט,     

"באולם הזה יושבים שותפים  :הכנסת של הרשימה המשותפת
אמירה זו מסבירה את אי הנכונות של  ".בעלילת דם אנטישמית

קידום חיים לר הגזענות ומיגולמשרד להשקיע בתכניות ה
ח"כ ערבים שותפים לעלילת דם הטענה לפיה משותפים. 

אנטישמית מפיו של שר בממשלה, עלולה לקחת אותנו 
  .למקומות יותר אפלים מהמצב שאנחנו שרויים בו כיום

  עו"ד נדאל עותמאן 
 בגזענות מנהל המטה למאבק

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
  

  דבר עבירהלשותפות לחוק העונשין:  29סעיף 
"שר החינוך נפתלי בנט ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד השתתפו 

אנדרטה שנבנתה מחדש לאחר שנהרסה  בטקס לחנוכת
בהוראת בג"ץ במאחז הבלתי חוקי נתיב האבות שבגוש עציון. 
באירוע, שמסמן את התחלת הקמפיין לעצירת הרס המבנים 

אמרו התושבים כי בכוונתם להילחם בהחלטת  הבלתי חוקיים,
בג"ץ להרוס את המאחז וקראו לפוליטיקאים להפוך את 

בנאומו ללפיד. 'אני רוצה לומר לך, 'אחי', קרא בנט  .ההחלטה
אבל זה שאתה נמצא פה זה מראה  ת,לפעמים דעותינו חלוקו

שאנחנו יכולים להושיט יד זה לזה וכולנו אחד לשני. אני מאוד 
  מעריך את זה'".

  )24.7("הארץ", 
  

  רק זה היה חסר לנו
"מזל טוב. אם בימים האחרונים אתם מרגישים קצת לחץ או 
מועקה עקב מה שנראה כאובדן שליטה, ואקום מנהיגותי 

דעו לכם  –והידרדרות ידועה מראש להסלמה ביטחונית 
שההכרעה נמצאת ממש מעבר לפינה. הכל בראש. לפני 
שבועיים נוסד לובי חדש בבית המחוקקים. שמו בישראל: 

ודעת הניצחון הישראלי'. מדובר בשעתוק 'השדולה לקידום ת
ס האמריקאי, של שדולה דומה שקמה באפריל האחרון בקונגר

ימני -רפובליקאים מהאגף האולטרה צירים כמה ובה חברים
-של המפלגה. זרם שמכונה באנגלית מכובסת 'ניאו

  קונסרבטיבי'".
  )24.7(אורי משגב, בלוג באתר "הארץ", 

  

  בעברית ובאנגליתמצא את ההבדלים: נתניהו 
ראש הממשלה ודוברים אחרים מטעם ישראל נוהגים "

נראות  סטיניתכך שהודעותיה של הרשות הפל להצביע על
 ומשקפות רצון –אחרת בגרסה הערבית ובגרסה האנגלית 

להציג כלפי העולם המערבי חזות מתונה יותר מזו שמוצגת 
הו בתגובה לפיגוע הנורא בחלמיש צייץ נתני .כלפי בית

אני מביע צער עמוק על 'במוצאי שבת:  20:47-בעברית, ב
הרצח אמש של שלושת בני המשפחה בישוב חלמיש. זוהי 

 '.פעולת טרור שביצעה חיית אדם, מוסתת בשנאה תהומית

רסה אנגלית של אותה הודעה. הפעם דקות צייץ ג 40-כעבור כ
נעלם  'חיית אדם'י הביטו י:במשפט השנאחרת כתב נתניהו 

  '".איש הראוי לגינוי' קומו הופיע הביטוי המנומסובמ
  )25.7, 7(ערוץ 

  

  "דה מרקר": לא מה שחשבתם
 'דה מרקר'בית הדין הארצי לעבודה הפך למטרה מרכזית של "

ה האחרונה. מוסד שעל פי העיתון מצטייר כמעוז בתקופ
הקומוניסטי האחרון. התכלית המרכזית של הקמפיין הפעם 
היא הפעלת לחץ על בג"ץ לצמצום זכות השביתה של 

  ."העובדים
 )27.7, בפייסבוק (פרופ' יוסי דהאן

  

  : צחי הנגבי מבטיח נכבהבן של אימא שלו
כשתרצו לעצור זה כבר יהיה  .67-תיזכרו ב .48-"תיזכרו ב

אחרי האסון.  .זה כבר יהיה אחרי 'הנכבה' השלישית .אבוד
פעמיים כבר שילמתם את מחיר הטירוף של  .אחרי הטרגדיה

 .מנהיגיכם. אל תנסו אותנו שוב כי התוצאה לא תהיה שונה
  .ראו הוזהרתם!"

  )22.7בפייסבוק,  , הליכוד,(השר צחי הנגבי
  

  

  שאלה מטרידה
הנהלת טבע היקרה, אנחנו, העובדים המסורים, מגיעים מדי "

עבודה ועושים את מה שאתם מבקשים ועל הצד הטוב יום ל
ביותר. למה אנחנו צריכים לשלם את מחיר הכישלון שלכם? 

 ."נכשלתם, קחו אחריות. תנו לנו להמשיך לעבוד במסירות
  )27.7, (אלירן קוזליק, יו"ר ועד עובדי טבע, בפייסבוק



 3/ פוליטי   
 

   אם וכאשר: ברוך שפטרנו מעונשו של זה
  חבל החקירות מתהדק על צווארו של ביבי, ולמרות הסייגים, זו סיבה לשמחה

  

  נמרוד פלשנברגמאת 
  

 יםהאחרונים מתרבבימים      
לכך שנתניהו בדרכו  םנימיסה

החוצה מבית ראש הממשלה. פנייתו 
של מקורבו הרי הרו למסלול עד 
המדינה והודעת המשטרה לפיה 
נתניהו חשוד בשוחד, מעלות 
משמעותית את הסבירות כי ראש 

את בתפקידו הממשלה לא ישרוד 
 השנה הקרובה. 

 לצד זעקות שמחה מוגזמות     
ימים במחנה באזורים מסו

האופוזיציה בארץ, החוגגות את 
צרותיו של נתניהו לפחות כביאת 

המשיח, עולים בשמאל העקבי קולות רבים הקוראים לרסן את 
 שנים 8ההתלהבות מהפרידה המתקרבת מראש הממשלה זה 

, לא אומרת בשמאל. הסתלקותו של נתניהו, אומרים (ברצף)
נתניהו הוא המנהיג והמייצג  הסתלקותו של הימין מהשלטון.

של בלוק הגמוני ארוך שנים שהשתלט על המדינה ועל 
ת, ועמדות פוליטיות לא משנים בחקירות. הפוליטי המערכת

 ותמעבר לכך, אומרים אותם מבקרים, את נתניהו עשוי
 ולכן, או ליברמן , סערבנטמו להחליף דמויות גרועות ממנו כ

כי ת אלה אני רוצה לטעון ו. מול ביקורההתלהבותלצנן את יש 
ית ממשהאפשרות, שנראית נוכח לשמוח טובות סיבות  ישנן

(גם אם רק פרסונאלי) בעתיד שלטון  להחלפתיותר ויותר, 
 הקרוב.

העממי המעמיק כלפי נתניהו הוא רגש  המירמור ,ראשית    
ציבורי חיובי שצריך להתחבר אליו ולעודד אותו, ללא קשר 
לזהות מחליפו. השנאה היוקדת לנתניהו בקרב קבוצות רבות 

בהפגנות לאחרונה ה ראינו יבחברה בישראל, שאת ביטוי
נגד השחיתות ובמחאת הנכים,  היא תקוה -בפתחהשבועיות 

מיאוס מהתקבעות של אדם אחד  רגש אזרחי בריא המבטא
בשלטון זמן ארוך מדי, ומכיר בנזקים ובחורבן ששלטונו של 

 על המדינה והחברה.  טימנתניהו ה
שביבי בשלטון, הוא הצליח להפוך את בכמעט עשור     

עובדת היותו ראש הממשלה למעין אמת נצחית ובלתי 
 הסוחף מעורערת בתודעתם של ישראלים רבים. ניצחונו

נוספת לנצחיות  מו אסמכתהות האחרונות נראה כבבחיר
סתלקותו תביא לאנחת רווחה קולקטיבית רחבה, המצב. ה

 הומניטרי. ולו רק ברובד הולכך יש ערך רב, 
חקירותיו של נתניהו ורמת הסיאוב של עלילותיהן בנוסף,     

את העובדה שהבעיה אינה רק שהימין,  ותהשונות, מדגיש
ליברלית, נמצא -לקדם מדיניות ניאורוצה להמשיך בכיבוש וה

בשלטון. הבעיה היא גם נתניהו עצמו ומעגל מקורביו אנשי 
במדינה, בתקציביה וברשויותיה.  יםשולטהההון והביטחון 

הבעיה היא שאחרי שנים רבות כל כך בשלטון, מוקדי כוח 
כלכלה בתקשורת וב, בצבארבים במנגנוני המדינה, 

ר בכוחה המשחית של משפחת ים נגועים באופן ישייהישראל
של  מערכתיתנתניהו. החיבור בין הון ושלטון הוא בעיה 

בעיות מדינות קפיטליסטיות, אך בניגוד לבעיות חסרות פנים, 
  ומופעים     פנים      שלטון-להון     ,מוצהרת    מדיניות     של

  האו״ם) המחשה של המצב הציבורי (צילום מקורי:
  

פרסונליים. ונתניהו הוא האיש שמייצג סיאוב זה בצורה 
  העמוקה ביותר. 

, היפטרות מנתניהו, גם אם עבור מנהיג ימני אחר, על כן     
ביקורת העצמית לפחות עשויה לשקם במקצת את מנגנוני ה

כמו מנגנוני אכיפת החוק והמשפט  –של דמוקרטיה ליברלית 
סופו של דבר את והתקשורת. מוסדות אלה אמנם משרתים ב

כלי מהפכני, אך בלעדיהם מרחב  םשימור המצב הקיים ואינ
הפעולה של השמאל ושל המתנגדים לשלטון מצטמצם עוד 

  יותר. 
נוכח עלינו בהחלט לשמוח בשלב הסיבה השלישית ש    

היא  הביתה או לכלא, הסתלקותו המתקרבת של נתניהו,
פוליטיקה ב הדינמיות וחוסר הוודאות שבפוליטיקה, ובייחוד

הישראלית. נכון, לפי המפה האלקטורלית כיום לא נראית 
המרכז הפוליטי מקבל את אפשרות להחליף את שלטון הימין. 

 תו׳הציבור פונה ימינה׳ ולכן רודף אחריו בחקולפיה ההנחה 
לראשותה את הימין. רק לאחרונה בחרה מפלגת העבודה 

של  לימעמדה השומפלגת ימין.  ומקים של לשעבר מנכ״ל
, בעוד ציבור היהודי נותר בעינוהרשימה המשותפת ב

החלפת  בדברהשמאל הציוני נטול כל מחשבה אסטרטגית ש
  השלטון. 

ואם נתניהו יעזוב את תפקידו  –ואולם, מערכת בחירות     
עשויה לטרוף את הקלפים.  –אחת צפויה בעתיד הלא רחוק 

קבוצות רבות בחברה הישראלית מכירות באחריות של נתניהו 
ושלטון הימין למשבר החברתי המתמשך בישראל. השימוש 

למת המצב מול הפלסטינים בהסהציני שלו ושל ממשלתו 
למען רווח פוליטי אינו נסתר מעיני הציבור. מעבר לכך, 

ד ומסביבו, עשויים קרבות הירושה של נתניהו, בתוך הליכו
  ביבי. -להשאיר את הימין מפוצל ומוחלש בעידן פוסט קינג

במציאות כזו חילופי שלטון, משמאל לליכוד, אפשריים.      
קת הדמוקרטיה, העמקת הכיבוש, האצת יואחרי עשור של חנ

יה יחברתית ודחיקה פוליטית של האוכלוס-הכלכלה האנטי
שלטון ליברלי יותר, הערבית, גם שינוי קטן לשמאל, לעבר 

עשוי להיות ניצחון קטן בקרב העמדות נגד הימין. ממשלה 
בראשות גבאי או לפיד תהיה ממשלה רעה, אבל לא יותר 

היא שקשה כבר לדמיין  גרועה מממשלה של נתניהו. האמת
  אז די. של נתניהו. ממשלה גרועה יותר מזו 
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  :הקיץ מושב בתום חנין ח"כ
  

 הסתבך נתניהו

   לבחירות ויוביל
 

 בקמפיין נתניהו החל ,השחיתויות חשיפת בעקבות"     
 יום מדי מנהל שהוא והלאומנית הגזענית ההסתה .בחירות

 דב  ח"כ אמר - שלו" הבחירות מקמפיין חלק היא שבוע ומדי
 מושב בתום הדרך" ל"זו המשותפת) הרשימה ,(חד"ש חנין

   הכנסת. של הקיץ
 קרבב האופוזיציה חברי ושיאן החקיקה משיאני חנין, ח"כ    

 הקודם) הדרך" "זו גיליון (ר' השונות הוועדות דיוני משתתפי
 פעיל חלק הוא המחוקקים. בבית הנעשה על משקיף איננו

 11 כמעט זהמ – מרובה שעשייתו לציין ויש בכנסת מהעשייה
  ברציפות. שנה

  

 הערבים האזרחים של טרנספר ירושלים, חוק הלאום, חוק    

 בנימין הממשלה ראש יום מדי מוות... עונש עארה, וואדימ

 גבול אין גזעניות. בהצעות הקהל דעת את "מפציץ" נתניהו

  ולגזענות? להסתה
 הוא שחיתות, במעשי צוואר עד מסובך הממשלה ראש    

 אישום, כתב הוגש שטרם העובדה חרף .ביותר לו והקרובים
 קירותחהש וככל היסוד. עד מושחת שלטון שזה לכל רברו

 למשל,  הלאום",  "חוק  יותר. מסוכן נעשה הוא כך נמשכות,
 לדיון האחרונות בשנים שהועלו ביותר המסוכנים בין הוא

  הוא  נתניהו,  סביב  ויתהדק  ילך שהחבל ככל לדעתי, בכנסת.
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח  לוםללא תש המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

 הגזענית ההסתה רות.הבחי מערכת את להקדים ינסה
 סביב לכאורה ,יםהאחרונ שבועותב הלנוהש והלאומנית

   קמפיין. מאותו חלק היא אקצא,-אל במסגד הפרובוקציה
  

   החגים? לאחר ,חורףה במושב רשואי הלאום חוק םהא
 המפלגות כולל בקואליציה, הקיימים הכוחות יחסי פי על    

 שהחוק סיכוי יש יסוד, לחוקי כלל בדרך המתנגדות החרדיות
 ,זאת עם יחד לחוק. מתנגד מהליכוד בגין בני ח"כ רק ר.שואי

 במסגרת נתניהו .אותו לסכל כדי גדולים מאמצים ושיםע אנו
 דרש הבחירות, מערכת לקראת להשיג הצר שהוא "ההישגים"

 הלחצים חרף הקיץ. מושב בתום עוד החוק את ראשל
 וזו אחד סנטימטר ולו התקדמה לא החוק הצעת שהפעיל,

 הארוכה במערכת העקבית, האופוזיציה שלנו, חלקית הצלחה
 המערכת באמצעות שביכולתנו כל עשינו .סתיימהנ שטרם

 כדי האופוזיציה גורמי כל של םהפעלת באמצעותו המשפטית
 שאינה והגזענית החפוזה החקיקה את הממשלה מראש למנוע

 בין "שוויון" הבסיסי המושג את להכיל פילוא מסוגלת
   פיה.סעי

  

 ,בחירותה הקדמתל הפוליטית המערכת של שפניה אמרת    

 בכנסת גורם יןא כי ואומרים שבים פוליטיים פרשנים אך

  כעת.. בבחירות מעונייןה
 השוררת האווירה אבל הבחירות. יתקיימו מתי יודע אינני    

  הפוליטיים הכוחות קרי: בחירות". "טרום של היא בכנסת
 במושב עוד לפרוץ העשוי ,ממשלתי שמשבר לכך נערכים
 שר של "כולנו" הבחירות. להקדמת יוביל הקרוב, הכנסת
 גם הבחירות. במערכת בגלוי פתחה כחלון משה האוצר

 את להכין החלה גבאי, אבי לשעבר השר בראשות העבודה,
  הבחירות. מטה

  

   הקרובות? בבחירות תתמודד המשותפת הרשימה האם   
 בבחירות תרוץ המשותפת הרשימה בחד"ש, תלוי שזה ככל    

 כישלונות מול תתחזק אף שהיא תקווה ואני הקרובות;
 הימין. ממשלת

 
  

  ירושלים' 'חוק סביב הפולמוס
) 26.7(ביום האחרון של מושב הקיץ מליאת הכנסת אישרה     
שקידם  "ירושלים מאוחדת"חוק הצעת הקריאה ראשונה את ב
כי העברת  ,הצעת החוק קובעת. ר הבית היהודי נפתלי בנט"יו

תדרוש רוב  "ת ישראלית לגורם זרמריבונו"שטח בירושלים 
  .חברי כנסת ולא רוב רגיל כפי שנדרש כיום 80ל ש

ותקף את התנהלות בהצעת החוק   פתח את הדיוןח"כ חנין      
את כל המהלך הזה אתם עשיתם . "הקואליציה בהליך החקיקה

בלי לשמוע מומחים לא על  י,בלי דיון ראו , בצורה דורסנית
 אמר", לא על עתיד, לא על שלום, לא על ירושלים, חוקה

שבוע שעבר ב –עשיתם את זה בקצב מטורף " :והוסיף
 .מעבירים בקריאה טרומית והיום מעבירים בקריאה ראשונה

עם חוק גבעת  ?למה לא מתנהגים ככה עם חוק כפר שלם
בסיסמאות רק כשמדובר ? עם נושאים חברתיים ?עמל

קיצוניות ובלאומנות מטורפת שמובילה את כולנו למלחמת 
  ".רק אז חבל על כל דקה ,נצח
 צייןו ת",חמורה ומסוכנ"כ חנין הגדיר את הצעת החוק כ"ח    
לעולם  ,האומר לעם הפלסטיני" הפוך, להעביר מסר ונורצבכי 

 ,כי לא יהיה שלום בלי הסדר בירושלים, הערבי ולעולם כולו
יה הסדר בירושלים אלא על בסיס ההגינות והצדק לשני ולא יה
את הסעיף שנועד לשריין את החוק מפני שינוי  ".העמים

 "מנגנון משונה"חקיקה באמצעות רוב מיוחד הגדיר חנין 
זו לא הדרך לחוקק חוקי . הרסני לחוקי היסוד"ה זכי  הוסיףו

    ".יסוד
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  אקצא (צילום: אקטיבסטילס)-שוטרים מפזרים מפגינים באל

  ציונות 

 הר הבית
חפיפה בין דת ולאומיות סביב ה על רקע

המאבק על המקומות הקדושים 

אנו עדים להחרפת   ,בירושלים

  יישראלההימין הקיצוני  תוקפנות
  

  אבישי ארליך מאת
  

יהודה עמיחי, המשורר הירושלמי, כתב באחד משיריו:     
"האוויר מעל ירושלים רווי תפילות וחלומות / כמו האוויר 

  מעל לערי תעשייה כבדה, קשה לנשום". 
פלסטיני. -מתחם ההר הוא עין הסערה בסכסוך הציוני    

אפשרי אפילו -כך שבלתי-המקום טעון ברגשות, עד כדי
ות את שמו מבלי למקם עצמך בצד זה או אחר של להג

שריף" בערבית (המתחם המכובד), -חרם אל-הקונפליקט. "אל
עבור  "Temple Mount" היהודים והוא הוא "הר הבית" עבור

  הנוצרים.
  

   סטטוס קוו, אכיפתו והפרותיו
מספר שנים פלסטיני, -במקום הזה התחיל הסכסוך הציוני

(תר"פ),  1920-ב -שבריטניה כבשה את פלסטין/א"י אחרי 
אסרה . בשנים ההן 1929-וב 1921-ולאחר מכן התפרץ שוב ב

הרבנות הראשית, בראשות הרב קוק האב, על עליית יהודים 
היה ההר  ,'67-ב לכיבוש הישראלי ' ועד48-למתחם ההר. מ

הכיבוש, קבע שר הביטחון דאז,  במסגרתתחת שלטון ירדני. 
סיון להפריד ינ ין, הסדרים. ההיגיון שהנחה אותו היהמשה די

   : הוא פינה את הצבאמתחםבין לאומיות ודת ב
  

מהמתחם והוריד את הדגל הישראלי שהונף בו. הנפת דגלי 
  . המתחםלאום נאסרה בכל 

 

הסמיך את הווקף הירדני לנהל את המתחם  ההסדר
מבחינה דתית ואזרחית ואת המשטרה הישראלית 

. הוא אפשר עליית יהודים להר לביקור, אך אסר ולאבטח
' גם ,67-. בשאינם מוסלמיים טקסיםקיום על תפילה ועל 

הרבנות הראשית חזרה על איסורה לעלות להר. מצב זה 
כל שינוי בו מוליך ש ,קוו בהר" "הסטטוס כינויבזכה 

  למהומות.
התיר כן ', 67-אולם, הרב גורן, הרב הצבאי הראשי בו

 וליצור ב . רבני יש"ע ניסומתחםלחלקים מהאת העלייה 
צע ימצב של שותפות תפילה, כפי שכפו אחרי הרצח שב

-חרם אל-ברוך גולדשטיין ב"מערת המכפלה" (אל
-גם הימין הקיצוני, זה החילוני, זה הדתיאבראהימי). 

מעורבים בפעילות מסועפת  ,לאומני וזה הכהניסטי
מכונים ל"חקר  , למשל,. קיימים"תנועות הר הבית"ב

  המקדש" ולהכשרת כהנים לעבודה בו.
  

  המריבה בהר לאומיות ודת
 ות(המכונ התנחלויותיש קשר בין חרדת המתנחלים מפינוי 

בית"), לבין המאבק לריבונות ב"הר הבית". בצד ה"
. מתחםלהגנה על הולחרדה  התנועות אלהפלסטיני, גורמות 

 "ההרמשמר "הפכה את הצפונית התנועה האסלאמית 
 דתית מוראביטאת) למשימה-מוראביטון ואל-(הארגונים אל

ישנה שותפות בין  ביחס למתחםולפעילות פוליטית שוטפת. 
פלסטינים אזרחי ישראל, לבין פלסטינים מהגדה המערבית 
ומזרח ירושלים. המאבק המשותף מחזק תודעה לאומית על 

  בסיס דתי.
לי הצית מייקל רוהאן, צעיר אוסטר 1969באוגוסט 

לשריפת  אקצא, שגרמה-ופונדמנטליסט נוצרי, אש במסגד אל
ה מהומות בירושלים. רוהאן עוררההצתה . הבמה והמינבר

ית המקדש שהיא, לפי אמונתו, יקיווה שמעשהו יחיש את בנ
 לביואף שאושפז, מעשהו ה-תנאי לשיבתו של ישו המשיח. על

  לקריאה רחבה לג'יהאד נגד ישראל במדינות מוסלמיות שונות. 
שפלסטינים , לאחר מתחם, פרצו מהומות קשות ב1990-ב

פינה לבית -כי "נאמני הר הבית" מבקשים להניח אבן וחשד
ים ולמעלה פלסטינ 17המקדש. במהלך האירועים נהרגו 

ה פתיחת מנהרת הכותל חולל 1996בספטמבר  ממאה נפצעו.
בירושלים  עימותיםי ראש הממשלה נתניהו בידם לתיירי

, הייתה זו העלייה 2000בשנת  ובגדה. כמאה פלסטינים נהרגו.
 מתחםהפרובוקטיבית של ראש הממשלה אריאל שרון ל

 2015עילה לפרוץ האינתיפאדה השנייה. בספטמבר  שימשהש
 יםמותעיפרצו כוחות משטרה להר, וכתוצאה מכך גברו ה

-הסכינים". שלושת הצעירים מאום אל שהפכו ל"אינתיפאדת
ממוצא דרוזי בחודש יולי  שוטריםפחם שירו למוות בשני 

  נסתיימו. כנראה טרםש עימותיםל גרמו האחרון,
בטאון המתנחלים "בשבע" ציין השבוע, אחרי העלייה 

בתשעה באב, את המהפכה התודעתית  מתחםההמונית ל
גם , כי אם של המבקרים לא רק במספר הגדל –בנושא  השחל

בקרב הרבנים שעד כה לא תמכו בעליה, ואילו עכשיו הצטרפו 
לכרוז רבני שקרא לעלות בטהרה (מקווה). כלומר, השאלה 

, אלא כיצד לעשות זאת מתחםכבר אינה אם לעלות ל
  ). 3.8(פיוטרקובסקי, 

 על רקע הכיבוש הנמשך של ירושלים המזרחית, גוברת
"מדינה בש תורם לכך בדגחפיפה בין דת ולאומיות. הליכוד ה

 דמוקרטי.-האנטי בניסיון לחוקק את "חוק הלאום"ויהודית"  
של הימין הקיצוני לדחוק את רגלי  המתחזקתהתאווה 

פולחן הקרבנות את  המקדש,את לחדש המוסלמים מהמתחם ו
ניזון מהמבוי הסתום משיחי ה  טירוף יאהנים הוכשלטון האת ו

הרחבת ההתנחלויות ותרגילי הסיפוח של  יםבילאליו מו
  .ממשלת נתניהו
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 הקומוניסטים בוונצואלה:

  תמיכה ביקורתית

 בנשיא מדורו
האסיפה המכוננת החדשה בוונצואלה החלה בסוף השבוע     

. את נציגיהם) 30.7(בחרו  שעבר בעבודתה אחרי שהאזרחים
דורו במטרה לבסס ניקולס מדם הנשיא יק את הקמת האסיפה

. ועדת הבחירות תהסוציאליסטיממשלתו את השיגי 
בבחירות הצביעו  הודעה רשמית לפיה בוונצואלה פרסמה

מבעלי זכות  41%-שמונה מיליון אזרחים, שהם יותר מ
אמריקאית קראה -הבחירה במדינה. האופוזיציה הימנית והפרו

ת הכריז . עם פרסום תוצאות הבחירולהחרים את הבחירות
  : "זה ניצחון גדול למהפכה".הנשיא מדורו

ברחבי המדינה.  ום הבחירותבני אדם נהרגו בי 19לפחות     
ממתנגדי הממשלה יצאו רעולי פנים לרחובות,  הימין מפגיני

ומים והקימו מחס ,הרסו מבני ציבור כגון מרפאות ומשרדים
רוב הרחובות בשכונות ן. מאולתרים נגד כוחות הביטחו

האמידות בבירה קראקס נחסמו ובשכונות אלה הקלפיות 
נותרו ריקות. בין ההרוגים: שני מועמדים מן השמאל לאסיפה 

  המכוננת שנרצחו בעת ששהו בבתיהם.
יצוין ששורה של ארגונים ותנועות של השמאל העקבי,     

 השתתפונצואלה, ביניהם המפלגה הקומוניסטית של ו
פה המכוננת בכל מחוזות מועמדים לאסי ציגובבחירות וה

 אימפריאליסטית -המדינה. סיסמת "החזית העממית האנטי
 פשיסטית" הייתה: "לא לארה"ב, לא פשיזם ולא-אנטיהו

  .(ר' כרזה בעמוד זה) לשחיתות: כל הכוח לעם העובד"
  

 

  טראמפ נגד מדורו; קובה עם ונצואלה
את תוצאות הבחירות בשבוע שעבר ממשלת קובה שיבחה     

לאסיפה המכוננת בוונצואלה וגינתה את יחסן של מדינות 
קפיטליסטיות לנשיא ניקולס מדורו ואת הסנקציות שארצות 

ית. "קובה אאמריק-הברית מתכוונת להטיל על המדינה הדרום
 מגנה את תחילתו של המבצע הבינלאומי המתוזמר היטב,

להשתיק את קולו של העם כדי מנוהל בידי וושינגטון, ה
     אלה", נמסר בהצהרה מטעם הממשלה בהוואנה. בוונצו

סנקציות על הנשיא מדורו בשבוע שעבר וושינגטון הטילה     
מראות  סנקציותכי האמר מדורו בתגובה לבחירות במדינה. 

את "שנאתו וייאושו של הנשיא דונלד טראמפ". "אני לא 
למחרת הוא שב  .הדגיש -מקבל פקודות מהאימפריאליזם!" 

"דובר  :בנאום שנשא לאחר הבחירות נשיא ארה"בתקף את ו
. ממשל הקיסר טראמפ אמר שלא יכבד את תוצאות הבחירות

הכי חשוב מה  ;מה אכפת לנו לכל הרוחות מה שחושב טראמפ
  חושב העם בוונצואלה!".

הטלת סנקציות נוספות הקשורות ממשל טראמפ שוקל     
 כלכלת המשאב העיקרי שעליו מתבססת –וא נפט צייב

 ארה"ב של שר האוצר ,)2.8על פי "ניו יורק טיימס" ( .ונצואלה
סטיב מנוצ'ין אמר כי "על ידי הטלת הסנקציות על מדורו, 
ארצות הברית מבהירה את התנגדותה למדיניות של ממשלו 
ותמיכתנו באנשי ונצואלה, המבקשים להחזיר את מדינתם 

תף כי כל מי שישת אייםלמצב של דמוקרטיה משגשגת". הוא 
באסיפה המכוננת, רובם עובדים ואיכרים, עלול להיות חשוף 

 .לסנקציות מצד ארה"ב

  
המפלגה הקומוניסטית קראה במנשרים שהפיצה לקראת      

אין זה  הבחירות להצביע "בעד אסיפה מכוננת מהפכנית".
מקרי שכוחות השמאל העקבי לא לקחו חלק ברשימת 

  המפלגה השלטת. 
  
  

  
      

אותם הכוחות מתחו בעבר, וממשיכים למתוח בהווה,     
ביקורת על הממשלה ה"צ'אביסטה" (ע"ש הנשיא המנוח הוגו 

תומכים בממשלה וביעדיה  םצ'אבס). מצד אחד, הקומוניסטי
מצד שני, קיימים  ;יםיים והסוציאליסטיאימפריאליסט-האנטי

כדי להשיג חילוקי דעות לא מעטים סביב הדרך בה יש לצעוד 
יעדים אלה. בין היתר, כי ביסוד ונצואלה היא עדיין מדינה 

 ,רצופותשנות שלטון "צ'אביסטה"  18קפיטליסטית ולאחר 
מן היסוד, כגון חברתיים וכלכליים טרם התחוללו שינויים 

בבעלות ציבורית או של נרחב רפורמה אגררית או תיעוש 
  .העובדים

 עם פרסום תוצאות הבחירות, קיימה המפלגה     
הקומוניסטית מסיבת עיתונאים בבירה קראקס. "האסיפה 

 הזדמנותההמכוננת פותחת אופקים חדשים בפני העם. זו 
על החברה החדשה שאנו רוצים לבנות",  מעמיקויכוח  נהלל

חרף הסברה לפיה " :והוסיף ,ר המזכ"ל אוסקר פיגרואהאמ
שכבות הביניים מתנגדות לשינויים החברתיים, הרוב בקרבן 

ו הלכל התערבות אימפריאליסטית, עייף מהתוהו ובו מתנגד
ממעשיהן של כנופיות הימין ושמנסה להשליט הימין 

  הקיצוני".
יחד עם זאת, קרא פיגרואה "לערוך דין וחשבון ביקורתי     

הנעשה כעת הממשלה על   לש תעצמי-ורתואף ביק
בוונצואלה. הכרחי להציב אלטרנטיבה מהפכנית שתוכל לאגד 

משטר הקפיטליסטי ל שים קץחות השמאל על מנת לאת כל כו
  ".התלוי בארה"ב ובייצוא הנפט
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  הצופה בשדה הקרב –להיות בדנקרק 
  

  

    צאת מתוכו אמירה חזקה נגד המלחמהיוולכן פרסונלי, אינו  סרטו של  כריסטופר נולן
  

מסתורין ("ממנטו", -שהגדיר מחדש את ז'אנר הדרמה לאחר   
על (טרילוגיית "האביר ה-גיבוריאת סוגת ו"התחלה") 

הבמאי הבריטי כריסטופר נולאן כעת את  מציגהאפל"), 
פרשנותו לז'אנר סרטי המלחמה. הסרט מתאר את המערכה על 

). הסרט, 1940מלחמת העולם השנייה ( במהלךהחוף הצרפתי 
 באמצעות, עוקב (ר׳ תמונה מתוכו) דנקרקעיר צולם בגם ש

זו בזו נשזרות ), שדות מבט שונות (ים, אוויר ויבשהשלוש נקו
של נולאן מיטב המסורת , כציר הזמן תוך משחק מחוכם עם

 :שיג את מטרתומ , הואולת טכנית מרשימהביכ  .עצמו
 ,המלחמהשל  הצופה בתוך הסיטואציה המורכבת העמדת
  המודרנית.עת בבשיאה 

, לפחות עד פוליטית-מתוך גישה א, לכאורה, וצר" נ"דנקרק    
לא  עד לסצנת הסיום: כמה שאפשר לגשת כך לסרט מלחמה

 הפיקוד הבריטי הגבוהנציגי לא חיילים גרמנים, לא  מוצגים בו
ני ניתן לזהות בו מסר הומ . ואולם,דוגמת צ'רצ'יל, וכן הלאה

אינו סרט " דנקרק"דתן. הנגזר מתוך אפיון הדמויות והעמ
מסורתיים אותו מסרטי מלחמה שמבדיל . מה "רגיל"מלחמה 

 סרטי מלחמהמסופר דרך הדמויות. ב ינוהוא שהסיפור א
כגון "להציל את טוראי ראיין" (סטיבן שפילברג, , מוכרים

 כמוסרטים קונבנציונליים פחות וחתרניים יותר ב), וגם 1998
פול ) או "1979ד קופולה, (פרנסיס פור ""אפוקליפסה עכשיו

נוהגים לספר את סיפור  ,)1987קובריק, סטנלי מטאל ג'אקט" (
מגלם בדרך אותו זוועת המלחמה דרך עיניו של החייל האחד, 

כלל שחקן המתאים לתפקיד (טום הנקס במקרה של שפילברג 
המלחמה  אשר חווה אתאו צ'ארלי שין במקרה של קופולה), 
  פנים מול פנים בהצלחה או בכישלון. 

  

בה של בלהוא מציב את הצופה . לגמרי תאחר נולאן פועל    
אותו בין החזיתות השונות באופן  "מקפיץ"ו עצמה המערכה

מבטן אניית הקרב מלאת החיילים לאנייה  :קונסיסטנטי
האזרחית שמפליגה אל דנקרק במשימת החילוץ, לתא הטייס 

חג מעל המתרחש ובחזרה לבטן האנייה. הבמטוס הקרב 
הצופה היא בדיוק מה  אצלות זו מייצרת תיהתחושה שתזזי

 התלישותהכאוס ו -שסרטי מלחמה לא הצליחו לייצר לפני כן  
   ., או בשדה הקרב בכללש החייל בדנקרקחש

ית אחת במובן ההוליוודי אינו מציג דמות מרכז "דנקרק"    
 ,כל החיילים והאזרחים המוצגים בו ,למעשה .של המושג

דמות מרכזית. הסרט אמנם ממקד את אותה הם  ,כמכלול
ת נעשה מאמץ לטשטש אועם זאת, הצופה בדמויות מסוימות, 

  .ההבדל בין כל המשתתפים במערכה
חייל צרפתי מנצל את ההזדמנות ומתחזה לחייל בריטי     

די, טום האר; במטרה לערוק לבריטניה ממדינתו הבוערת
עד לסצנה  , אךקרבטייס בקנה מידה עולמי, מגלם  מוכר שחקן

פט של אניית נהטיסה; מיכל המוסתר במסכת הוא האחרונה 
הן  האלכל  – ים ומכתים את פניהם של החייליםל יגרנקרב 

את  ,טקסט כמעט ללא ,דוגמאות לדרך שבה מספר הסרט
מה , ובכן( סיפור מחיקת האינדיבידואל בשדה הקרב המודרני

  אפשר להגיד?).כבר 
באתנחתות קומיות לא  שימושלא נעשה ואולי חשוב מכך,     

 "דנקרק. "באופן אירוניניסיון להגחיך את המלחמה בלא ו
שנראה אבוד מראש, מנקודת קרב מדויק  לתאר באופן עדונ

לכן, . לחלצםהאזרחים שהתגייסו של מבטם של החיילים ו
הוא בראש ובראשונה  "דנקרק"מעבר להיותו סרט מלחמה, 

סיפור הימלטותם של אלפי גברים מחופיה של , סרט הישרדות
ו אלישהקרב יודעים החיילים של אדמה שהוכתה באסון, 

נאלצים לקבל את מצב הם ו נשלחו להילחם כבר אבד,
  כאב התבוסה והכישלון.  יחד עםההישרדות 

 ,נאומו המפורסם של צ'רצ'ילבנולאן בוחר לסיים את הסרט     
הבחירה ואולם, אחת מנקודות המפנה במלחמה. נחשב לה

נועדה לתת לסרט טעם לוואי אירוני של לא להשתמש בנאום 
ואינו כואב עוסק בהפסד האופטימיות חלולה. זה סרט מלחמה 

או להפנות אצבע מאשימה כלפי , מנסה למצוא נקודות אור
ב שבו קר ,כנראה ,לא יחווה 21-בן המאה ה  . הצופהישא

 ,לצפות בסרט מוסייבאדם.  -מעורב מספר כה גדול של בני
-עלשותף מלא בקרב בגלל המאמצים שעשה הסרט  הוא חש

חוף לשאוב אותו פנימה ולהציבו בגוף החייל השוחה ל מנת
מבטחים. הוא חוזר הביתה ברכבת וקורא את מילותיו של 
צ'רצ'יל לא כמבקר מן העתיד, אלא כשבר כלי החוזר משדה 

קוק יותר מתמיד למילות תקווה שיעזרו לו לדמיין הקרב וז
   עתיד כלשהו.

  

  תום קורי



    במאבק
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 תיתהמשטר אלימותה נגד ביפו )3.8( נערכה זעם הפגנת    
 לאחר פרצה ההפגנה .צעירים שני נעצרו במהלכה ,הנמשכת

 מהדי של הצעיר אחיו של יום אותו של הבוקר בשעות מעצרו
 ורי שוטריםש ,)48 יאפה אתר צילום: תמונה, (ר׳ סעדי

  קודם.ה השבוע בסוף בגבו  למוות
 בנוכחות יפת ברחוב השוטרים ידיב קשות הוכה הצעיר    

 את צילם אף בעיר ש"חד מפעילי אחד .תושבים עשרות
 לאחר .ספג שהוא המכות ואת סעדי על השוטרים התנפלות

  .החולים בבית סעדי אושפז האלים המעצר
  

  מכון אמיל תומא ללימודיים פלסטיניים וישראליים
  

שנה להטלת פצצות אטום אמריקאיות  72במלאות 

  :על הערים הירושימה ונגסאקי

  

  הדוחפת ארה"ב למלחמה גרעינית?
  

  דיון בהשתתפות:
  

  קלמן אלטמןפרופ' 

  
, יו"ר המכון וממובילי המאבק לפירוק עסאם מח'ול

  חופשי מנשק גרעיניתיכון -הנשק הגרעיני ולמזרח
  

  19:30 , בשעהבאוגוסט   8', דיום 

, חיפה27לוחמי הגטאות רחוב    

  
 הרשימה (חד״ש,  חנין דב כ"שח יצוין    

 לממשלה המשפטי ליועץ  פנה המשותפת)
 22-ה בן הערבי הצעיר הרג את לחקור בדרישה

 שנורה הנער" חנין, לדברי  ).28.7( שבועיים לפני
 על איום היווה לא המשטרה ידיב למוות

 בדרכים אותו לעצור אפשר והיה השוטרים
 שכאשר נסבל בלתי זה .קטלניות ולא אחרות
 מעצרים ים,ערבי ישובבי או בעיר מדובר

 מדאיגה תחושה נוצרת .ובהרג בירי מסתיימים
 השוטרים של האצבע ,בערבים מדובר שכאשר

  ״.ההדק על קלה
 

  הנכים ממשיכים במאבק
 את  )5.8( חסמו הנכים של המאבק מטה פעילי    

 דורשים הנכים .לרשפון סמוך החוף כביש
-כ – המינימום שכר לגובה הקצבה את להעלאות

 עשרות הפגינו כן לפני יום בחודש. שקל פיםאל 5
 (הליכוד) ביטן דוד  כ"ח הקואליציה ר"יו של ביתו מול נכים

 פרסםש ״השקריות ההצהרות" על במחאה ,לציון בראשון
 ,הנכות לקצבאות שקלים מיליארד ארבעה של תוספת בדבר

 ה.לסוגי הולם פתרון גובש בטרם לפגרה הכנסת של ויציאתה
 ביטן כ"ח את תקפה ,המחאה ממובילות ,כהן אביטל    

 ר"יו נולד לא עוד ,מושחת״ :המחאה החרפת על והודיעה
 ״.ובכיכרות בצמתים ,בכבישים ניפגש נחנוא .כמוך קואליציה

 אישור לקבלת יפנה לא המאבק מטה מעתה כי ,הוסיפה היא
 ,רישיון עם מקיימים שאנו האחרונה ההפגנה זו״ :להפגין
 ים״.בניק"מג ולא שוטרים לא רוצים לא אנחנו

  

  "ו הדרךז"ו תל אביב –חד״ש 
  

  כנס תקשורת אלטרנטיבית בעברית
  

  בהשתתפות:
  

 אהוד; , העוקץריקליס תמי; , שיחה מקומיתמטר חגי

, הגדה היירסטון אילנה; , הטלוויזיה החברתיתטוב-שם

  "זו הדרך", דוידי אפריםמנחה: ; ליתאהשמ
  

  20:00באוגוסט, בשעה  8, יום ד'

  , תל אביב70הגדה השמאלית, אחד העם 
  

  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית 
  

 ֶהדי – מוחמד בן עטיה
  

  עם תרגום לאנגלית) ערבית( טוניסיה, 2016
 

  מייסלון חמודתתקיים שיחה עם  ההקרנהאחרי 
  

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, באוגוסט 12"ש, מוצ


